
 

 

 

 
 

Minnesanteckningar från patient- och närståenderådets (PNR) möte 2020-01-21 

Närvarande  
Alexandra Andersson  Gynekologisk cancer (Nätverket mot gynekologisk 
   cancer), ordf. patientrådet.  
Ewa Jonsson   Blodcancerföreningen 
Fredrik Östman  Melanomföreningen 
Charlotte Bygdemo-Toytziaridis Tarm- uro och stomiförbundet (ILCO) 
Leif Näckholm   Prostatacancerföreningen  
Lotta Burvall   Lungcancerföreningen, vice ordf  
Eva Grahn   Ödemförbundet 
Margareta Berglund  Tarm- uro och stomiförbundet, (ILCO)) 
Owe Persson    Mun- och halscancerföreningen 
Alfons Forsman  Prostatacancerföreningen 
Katja Vuollet Carlsson  RCC Norr    
 
Ej närvarande 
Elisabet Wiklund  Maligna melanom 
Kjerstin Helgstrand  Bröstcancerföreningen 
Margaretha Sundsten  Gynekologisk cancer (Gynsam) 
Sara Huggert Ranta  Administratör 
Mari Svensson   Kontaktsjuksköterska 
Anita Björk   Mun- och halscancerföreningen RJH (via video) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Mötesanteckningar 
 

1. Ordföranden öppnar mötet  
 

2. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkänns.  
Övriga frågor som läggs till dagordningen: 
Avstämning gällande patienthotellets inbjudan till patientföreningar, denna punkt utgår och 
flyttas fram till 17 mars. 
 

3. Presentation av mötesdeltagare  
Carolin Mattson har meddelat att hon tyvärr måste sluta i PNR på grunda av personliga skäl. 
Elisabeth Wiklund har meddelat att hon inte kommer att kunna delta på möten ett tag 
framöver, vill få kallelser och minnesanteckningar från möten. 
Presentation av deltagare vid mötet som även ger en kort summering av 2019. Redogörelsen 
visar att det varit mycket aktivitet i föreningarna både på lokal- och nationell nivå.  
 

4. Minnesanteckningar från föregående möte  
Godkänns och läggs till handlingarna.  
Katja får i uppdrag att kontakta VGR gällande patientinformation som skulle tas från inom 
bäckenrehabiltering.  

 
5. Information från RCC norr  

Överenskommelsen 2020 
Katja ger information om överenskommelsen för 2020, bifogas Power Point. 
Överenskommelsen i sin helhet: https://www.cancercentrum.se/samverkan/om-
oss/nyheter/2019/december/trearig-satsning-for-jamlik-effektiv-och-tillganglig-cancervard/ 
 
Dialog om utvecklingsområden gällande Min vårdplan och Kontaktsjuksköterskans uppdrag 
Vad önskar vi patienter och närstående om 10 år?  
Inför 3/2 jubileumsdag för cancerstrategin samlade Katja in åsikter och tankar från PNR. Där 
lyftes bland annat att både kontaktsjuksköterskefunktionen och Min vårdplan behöver 
införas på bredden och erbjudas alla patienter.  PNR lyfte att kontaktsjuksköterskan behöver 
tid för uppdraget. Att erbjuda Min vårdplan i digitalform är viktigt men det behöver även 
säkerställas att de patienter som inte vill eller kan få Min vårdplan i digitalform ska få samma 
stöd och information. Det behövs även ett fortsatt arbete med att utveckla så att Min 
vårdplan blir individanpassad. 
 
Skrivtolka till PNR möten  
Sara har inte fått återkoppling, mer information kommer vid nästa möte. 
 

6. Återkoppling från specifika frågor och styrdokument för PNR Norr som tagit fram av utsedd 
arbetsgrupp 
Arbetsgruppen bestående av Alfons, Owe, Alexandra och Lotta gick igenom styrdokument 
från deras arbetsmöte 16–17 december. 
 
Minnesanteckningar 16–17 december Sundsvall (bifogas) 
Minnesanteckningar från mötet gås igenom av Lotta 

https://www.cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2019/december/trearig-satsning-for-jamlik-effektiv-och-tillganglig-cancervard/
https://www.cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2019/december/trearig-satsning-for-jamlik-effektiv-och-tillganglig-cancervard/


 

 

Detta beslutas vid möte: 

• Uppdragsbeskrivning och separat överenskommelse ska skrivas för ordförande och 
vice ordförande. Uppdragsbeskrivning kommer att utgå från Förening.se.  

• RCC får i uppdrag att säkerställa att representation från RCC, finns vid möten.   
Mötesanteckningar ska vara utskriva senast 14 dagar efter möte och skickas till 
ständiga justerare ordförande, vice ordförande och representant från RCC Norr för 
godkännande. När minnesanteckningar är godkända läggs de på webben med bilagor 
och PNR blir meddelad.  

• RCC har ansvar att återkoppla till ledamot som inte varit med vid 3 tillfällen om 
fortsatt deltagande i PNR. Kontakt tas med ledamot via mail, telefon eller brev. 
Sekreterare återkopplar till RCC ansvarig när ledamot uteblivit vid 3 tillfällen utan att 
meddela sig. 

• En stående dagordning för PNR tas fram och var 3:e möte kommer journal 
club/tidningsklubb att vara en punkt. 

 
Verksamhetsplanen  
Owe går igenom verksamhetsplanen.  
Resonemang fördes hur PNR ska följa upp målen i verksamhetsplanen. Det lyftes bland annat 
svårigheten att följa upp målen där PNR inte är aktiv och aktiviteter som inte ligger inom 
PNR´s uppdrag ex vårdprocesser, eller om man inte har en förening att samverka med. PNR 
beslutade att göra ett försök att följa upp verksamhetsplanen utifrån det som anges i den 
och utvärdera hur det fungerat. Representant från RCC, ordförande och vice ordförande 
ansvar för uppföljning av verksamhetsplanen. Ledamötena i PNR får frågor att besvara 
skriftligen hur de arbetet målen i verksamhetsplanen under året.  
 
Owe justerar efter inkomna synpunkter, en uppdaterad version av verksamhetsplan 
publiceras på webben på denna sida: https://www.cancercentrum.se/norr/patient-och-
narstaende/patientsamverkan/patient--och-narstaendeforetradare/patientradet-rcc-norr/ .  
 
Verksamhetsberättelse för 2019, Katja får i uppdrag att skiva en kort beskrivning över PNR:s 
arbete under året som gått. Den kommer att gås igenom vid nästa PNR. 
 
Lathund för remissvar för vårdprogram (bifogas) 
Owe får presenterar förslaget och PNR ställer sig bakom lathunden för remissvar, bifogas. 
Dokumentet sparas i Word och PDF på webben. Ett förslag är att skriva remissvar direkt i 
mallen. 
 
Lotta kommer att vara ansvarig för att dela ut vårdprogram i PNR. Nästa remissrunda startar 
17 februari och slutar 15 april. 
 
Ordlista (bifogas) 
PNR tycker att ordlistan är bra som finns i utbildningen för patient- och närstående 
företrädare.  Om man önskar att få ordlistan utskriven kontaktas Sara Huggert.  
 
Återkopplingsmall för möten (bifogas) 
Minnesanteckningar kan med fördel bifogas med vid återkoppling från mötet. Man väljer 
själv om återkoppling ser muntligt, skriftligen eller både och.  
Alexandra justerar utifrån inkomma synpunkter och skickar en ny version till Sara och Katja. 

 

https://www.cancercentrum.se/norr/patient-och-narstaende/patientsamverkan/patient--och-narstaendeforetradare/patientradet-rcc-norr/
https://www.cancercentrum.se/norr/patient-och-narstaende/patientsamverkan/patient--och-narstaendeforetradare/patientradet-rcc-norr/


 

 

Välkomstbrev samt mentorbeskrivning  
Välkomstbrev 
Alfons ger en kort information om hur arbetsgruppen tänkt kring välkomstbrevet. Ett 
välkomstbrev till nya ledamoten behöver tas fram, detta är inte gjort av arbetsgruppen då 
man ville stämma av hur förfrågan går ut idag gällande nya ledamoten.  
Välkomstbrev till nya medlemmar tas som är ett komplement till annan information som 
skickas vid en förfrågan, där ska det även framkomma vilka som finns med i PNR.  

 
Mentorsroll 
PNR beslutar att det ska tas fram en beskrivning för mentorsrollen. Nya ledamoten lyfter att i 
rollen bör det ingå handledning, vara en stödfunktion och någon som kan svara på frågor. 
Som mentor är man namngiven med kontaktuppgifter. PNR lyfter mentor behöver få 
ersättning för uppdraget. Det behöver PNR stämma av med Anna-Lena. 
 
Välkomstbrev och mentorsroll tas fram av Lotta, Alexandra, Ewa G och Katja. Katja får i 
uppdrag att ta fram ett utkast och kommunicera med övriga. Därefter får PNR göra en 
avstämning med Anna-Lena. 

 
Palliativ utbildningsdag  
Alexandra har tagit fram ett utkast på en utbildningsdag inom palliativvård som delges PNR. 
Det fram kom synpunkter på att det var ett kompakt program, men när Alexandra gick 
igenom programmet framgår det att förslaget innebär även reservämnen. Alexandra 
förankrar idén med Anna-Lena via mail. 

 
För kännedom så kommer palliativvård att vara ett fokusområde på de sjukvårdsregionala 
RCC dagarna 2021. 

 
Videomöte med representant från Kraftens hus 
Vid nästa möte 17 mars kommer representant från Kraftens hus att delta via video. För att 
kunna planera presentation så är man tacksam om frågor kan skickas före mötet. Frågorna 
skickas till Lotta senast 10 mars. Det som lyftes redan vid möte var hur Kraftens hus 
finansieras. 

 
Uppföljning av framtagna styrdokument 
Då det är flera nya dokument som ska lägga upp på webben behöver PNR föra en diskussion 
med kommunikatören på RCC norr, Katja får i uppdrag att kontakta kommunikatören. 
Uppföljning av alla styrdokument vid årets sist PNR. 
 

7. Rapport från mötet med RCC i samverkan 
Leif och Alexandra rapporterar från mötet med Nationella arbetsgruppen för 
patientsamverkan och RCC i samverkan. Där lyftes bland annat dokument Vägen framåt, hur 
patient- och närstående företrädare kan rekryteras till olika uppdrag inom RCC.  
 

8. Årshjul inklusive datum 
Punkten utgår och tas vid mötet 17 mars 
 

9. Styrgruppen  
Alexandra har deltagit på styrgruppsmöte, där valde hon att flytta frågan om implementering 
av nationella vårdprogram till styrgruppens heldagsmöte.  



 

 

 
Frågor till styrgruppen från PNR:  
Hur implementeras nationella vårdprogram i norra sjukvårdsregionen? 
Tar regionerna höjd för de utmaningar som screeningprogrammen kan innebära? 

Hur ser planen ut för införandet av tarmcancerscreening in norra sjukvårdsregionen?  
 

10. Information om Regionala cancerdagar 2020  
RCC Norr inbjuder regionala chefssamråd, arbetsgrupper, patientföreträdare, personal inom 
cancervård och cancerforskare i norra regionen till sjukvårdsregionala cancerdagar, i syfte att 
utveckla sjukvårdsregionens cancervård och cancerforskning. 

Den 2 april har fokus på kliniknära frågor och hålls på svenska. Till denna dag inbjuds PNR och 
det innebär att arvode och reseersättning utgår. 

Den 3 april är Cancerforskningens dag som hålls på engelska. Denna dag är PNR hjärtlig 
välkommen att delta, men inget arvode och resesättning utgår. 

Program kommer inom kort, åtets fokusområden är Komplementär medicin och Nära vård. 
Mer information och anmälan göras till Sara Huggert: 
https://www.cancercentrum.se/norr/om-oss/rcc-dagar-i-norr/ 

 
11. Övriga frågor: 

Förfrågan om deltagande på nationella RCC dagarna kommer att skickas till hela gruppen. De 
som är intresserade att delta meddelar Katja, om fler än 2 är intresserad sker lottning.  
 

12. Kommande datum på möten för 2020 
17 mars 2020 16.00-19.00 
22 september 2020 16.00-19-00 
24 november 2020 16.00-19.00 

 
13. Mötet avslutas 

 
 
 

https://www.cancercentrum.se/norr/om-oss/rcc-dagar-i-norr/


Överenskommelsen cancervården 2020



Canceröverenskommelser

Nationella cancerstrategin (2009)

Vidareutveckling regeringens långsiktiga strategi (2018)

Årliga uppdateringar för att för att driva utvecklingen framåt
Överenskommelsen 2020:
https://cancercentrum.se/globalassets/vara-
uppdrag/kunskapsstyrning/varje-dag-raknas/overenskommelse-
cancervard-kortare-vantetider-2020.pdf

Bygger i stora delar på tidigare överenskommelser 2015-2019

”Regeringen avser att fortsätta avsätta 500 000 000 kronor per år
2020–2022 för att skapa en mer jämlik och tillgänglig cancervård
med fokus på att korta väntetiderna och minska de regionala
skillnaderna samt på att fortsatt stärka barncancer-vården, under
förutsättning att riksdagen ställer erforderliga medel till regeringens
förfogande. Överenskommelser med SKR beslutas årligen.”



Canceröverenskommelsen 2020

Insatserna i delas in i tre områden som motsvarar cancer-
strategins delar:

– Prevention och tidig upptäckt

– Tillgänglig och god vård m.m., med fokus på patienten

– Kunskapsutveckling, kompetensförsörjning och forskning.

Huvudområden:

– Fortsatt arbete med SVF för att nå 2020-målen*

– Barncancerområdet får stort utrymme

* År 2020 är målet att 70 procent av nya cancerfall inom aktuella
diagnoser ska utredas via ett standardiserat vårdförlopp och att
80 procent av dessa patienter ska gå igenom respektive
vårdförlopp inom utsatta maximala tidsgränser.



Fördelning av medel 2020

• Standardiserade vårdförlopp:

– 320 000 000 till regionerna

– 16 000 000 till RCC för sjukvårdsregionalt arbete

– 9 000 000 till Sveriges kommuner och regioner

• Barncancerområdet och rehabilitering

– 80 000 000 fördelas lika mellan de sex RCC

• Övriga insatser

– 16 000 000 till Sveriges kommuner och regioner

– 6 000 000 till RCC



Cancer i övriga överenskommelser 2020

Kvinnors hälsa

– 8 000 000 till SKR för Nationell samordning av screening

– 5 000 000 till RCC för bäckenrehabilitering



SVF-arbete

Nationellt (RCC i samverkan)

• Mall för regionernas redovisning

• Översyn och eventuell revidering av befintliga SVF

• Information och kommunikation

• Utbyte av erfarenheter i de nordiska länderna

• Samordna arbetet med kvalitetsutvärdering av
inrapporterade data, löpande hålla regeringen informerad om
utvecklingen av väntetiderna.

Sjukvårdsregionalt (respektive RCC)

• Stödja regionernas redovisningsarbete, hålla samman det
sjukvårdsregionala arbetet

• Stödja utveckling av nya arbetssätt för ökad följsamhet till
SVF

• Stärka kvalitetsutvärdering



SVF – regionalt

Varje region ska redovisa enligt mall

30 september 2020 och 31 mars 2021

Utbetalning av i två omgångar:
I anslutning till att ÖK beslutas samt efter rapporteringen 30
september 2020



Barncancer och rehabilitering – nationellt

Barncancer

• tillsätta och leda en nationell arbetsgrupp. En handlings-
plan baserad på den rapport med analyser och förslag till
åtgärder som barncancercentrumen tog fram under 2019 ska
rapporteras till Socialdepartementet senast den 30
september.

• utveckla kunskaps- och erfarenhetsutbytet om långtids-
uppföljning som bedrivs vid seneffektsmottagningar i
samtliga sjukvårdsregioner.

Cancerrehabilitering

• stödja implementeringen av indikatorer för rehabilitering
i kvalitetsregistren, i syfte att utveckla uppföljningen av
cancerrehabilitering.



Barncancer och rehabilitering –
sjukvårdsregionalt

Barncancer

• RCC ska stödja det regionala arbetet med att stärka och
öka kvaliteten inom barncancerområdet. Arbetet ska utgå
ifrån den rapport med analyser och förslag till åtgärder som
barncancercentrumen tog fram under 2019 etc.

• RCC ska stödja och följa den regionala implementeringen
av det Nationella vårdprogrammet för långtidsuppföljning
efter barncancer.



Barncancer och rehabilitering –
sjukvårdsregionalt

Rehabilitering

• RCC ska stödja utvecklingen av regionala multidisciplinära
konferenser för rehabiliteringsinsatser som kräver särskilda
resurser och regional samverkan.

• RCC ska stödja implementeringen av det nationella
vårdprogrammet för rehabilitering med målet att alla
cancerpatienter får sitt rehabiliteringsbehov regelbundet
bedömt.



Prevention och tidig upptäckt – RCC ska

• ta fram och påbörja genomförandet av en plan för RCC:s
arbete med att förebygga cancer. Även hälsofrämjande
åtgärder vid cancersjukdom och behandling ska ingå.

• stödja regionerna i deras arbete med organiserad prostata-
cancertestning

• arbeta för ökad nationell samordning mellan de befintliga
screeningprogrammen för bröst-, livmoderhals- och tjock- och
ändtarmscancer.



Kunskapsutveckling – nationellt

• uppdatera och revidera befintliga vårdprogram samt implementera
den nya modellen för hur upptäckt av återfall, uppföljning och
rehabilitering av cancersjukdom kan beskrivas på ett systematiskt sätt.
Detta är ett led i att integrera hela patientens vårdprocess i SVF.

• fortsätta arbetet med närmre koppling mellan nationella
vårdprogram och nationella kvalitetsregister.

• bidra till ökad följsamhet till läkemedelsregistreringen genom att
stödja klinikinrapportering, samt utarbeta halvårsrapporter över
registreringen av läkemedel.
https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-
uppdrag/kunskapsstyrning/cancerlakemedel/kvalitetsregister/

• hålla de nationella regimerna uppdaterade och underlätta för
regionerna att koppla regimerna till sina vårdadministrativa system.
Arbetet med att ta fram fördjupad patientinformation kopplat till
regimerna ska fortsätta.
https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-
uppdrag/kunskapsstyrning/cancerlakemedel/lakemedelsregimer/



Kunskapsutveckling – sjukvårdsregionalt arbete

• RCC ska stödja och underlätta regionernas arbete med
rapporteringen till läkemedelsregistret.

• RCC ska stödja implementeringen av nya och reviderade
vårdprogram.



Kompetensförsörjning och forskning –
nationellt

• underlätta deltagande i kliniska studier, t.ex. genom att
utveckla den nationella databasen Cancerstudier i Sverige,
https://www.cancercentrum.se/norr/vara-
uppdrag/forskning/cancerstudier-i-sverige/

• genom en samarbetsplattform för forskningsinitiativ bidra till
innovationer, genom att olika initiativ identifieras och prioriteras
och att lösningar prövas metodiskt.

• stödja och initiera nationellt samordnade utbildningsinsatser
efter behov, t.ex. endoskopiutbildning, cytostatikahantering och
strålbehandling.

• stödja och medverka i chef- och ledarskapsutbildningar för att
sprida systemkunskap inklusive kunskap kring cancerstrategin



Kompetensförsörjning och forskning –
sjukvårdsregionalt arbete

• RCC ska stödja projekt och utveckling som kan
underlätta kompetensförsörjningen t.ex. uppgiftsväxling,
nya arbetssätt och digitala lösningar som AI.



Patientkontrakt cancer

• Nationellt arbete: RCC i samverkan ansvarar för nationell
samordning och utveckling av Min vårdplan på 1177, som
utgör en del av patientkontrakt cancer. I detta arbete ingår
fortsatt nationell samordning och utveckling av min vårdplan
cancer, t.ex. genom att förvalta den fördjupade patient-
informationen som ska ingå.

• Sjukvårdsregionalt arbete: RCC ska stödja införandet av
Min vårdplan så att den tillgängliggörs till regionens
cancerpatienter.
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Minnesanteckningar för PNR-Norrs arbetsgrupp för styrdokument 

 

Möte i Sundsvall 191216–191217 

Deltagare; Alexandra, Alfons, Lotta och Owe. 

 

Det som står i dessa anteckningar är ännu inte några beslut, utan beslut måste tas med hela 

Patient-och Närståenderådet förslagsvis på nästa PNR-möte 

 

1. Vad förväntar vi oss av de här dagarna? 

Diskutera de fem punkterna som belystes på PNR-mötet den 3 juni. 

Att vi efter dessa dagar ska ha något att presentera för PNR 

Att vi ska ha mallarna klara inför nästa PNR-möte 

 

2. Inhämtning av övriga punkter och utse sekreterare för dagen 

Lotta utses som sekreterare för dagarna och Alexandra till justerare  

  

Under punkt 5 tillkom information om Förening.se som belyser vilka roller ordförande, 

viceordförande och ledamöter har i styrelser och i arbetsgrupper.   

 

3. Verksamhetsplanen 

Någon verksamhetsberättelse skrevs inte för PNR 2018–2019. Tidigare år har ordförande och 

vice ordförande skrivit verksamhetsberättelsen och när de har skrivit den har de följt upp vad 

som gjorts efter de satta prioriterade målen.   

 

Gruppen diskuterar skillnaden mellan att ha prioriterade områden eller en verksamhetsplan.  

De andra PNR i landet har valt att ha prioriterade områden eller en policy men i denna grupp 

diskuterar vi fördelarna med att i stället ha en verksamhetsplan. Vi funderar och diskuterar 

och beslutar i denna grupp att det hade varit intressant att få testa att ha en verksamhetsplan 

under två år. Detta tar vi med oss till nästa PNR-möte och hör vad de tycker om att ha en 

verksamhetsplan.  

 

Till dagarna i Sundsvall uppmanades alla ledamöter i rådet skickat in i vilka grupper eller 

sammanhang de finns representerade i och kan driva cancerrelaterade frågor. Inte alla i PNR 

har återkommit. Vi går igenom den övning som gjorts på tidigare PNR-möte (då alla fick 

prioritera områden med hjälp av post-it-lappar) och vi diskuterar på vilka nivåer vi kan driva 

dessa prioriterade frågor.  

 

Vi diskuterar möjligheten att ha en värdegrund för PNR-norrs arbete som kan läggas in i 

verksamhetsplanen. Vi diskuterar vad som skulle vara basen i värdegrunden och kommer 

fram till en bas bestående av; bemötande, förebyggande, attityder, kliniknära vård, 

tillgänglighet för alla. Under denna diskussion kommer vi väldigt nära RCC-norr vision så vi 

beslutar att lägga till några tillägg i den visionen för att sedan lägga in den som en värdegrund 

i verksamhetsplanen. Värdegrunden blir då;  

 

”Likvärdig, jämlik och tillgänglig cancervård i hela Norrland med spets och bredd. Målet är 

att färre ska insjukna i cancer och att fler ska överleva längre med en bättre livskvalitet. 

Vården ska vara bästa möjliga evidensbaserade cancervård.” 

 

Vi diskuterar placeringen av värdegrunden i verksamhetsplanen och bestämmer att den ska 

komma före våra mål.  
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Vi reviderar de sex övergripande målen och lägger till strategier för att uppnå dem, och sedan 

kommer vi föreslå för PNR att det kommer finnas någon som är ansvarig för varje mål i PNR 

för at följa ur det gått under året relaterat till det målet för att sammanställa och e-posta 

Alexandra, Lotta eller Katja inför verksamhetsberättelsen ska skrivas.  

 

 

Mål 1 

Diskutera och reflektera inom PNR.  

Använda oss av patientföreningarna. 

Driva frågor relaterade till målet i vårdprocessarbetsgrupper. 

 

Mål 2.  

Diskutera och reflektera inom PNR.  

Använda oss av patientföreningarna. 

Driva frågor relaterade till målet i vårdprocessarbetsgrupper 

Följa upp hur det går i kvalitetsregister 

Beveka SVF-förlopp och hur det går med dem 

LCC  

 

Mål 3.  

Diskutera och reflektera inom PNR.  

Använda oss av patientföreningarna. 

Driva frågor relaterade till målet i vårdprocessarbetsgrupper  

Påverka skolor på något sätt 

Påverka några arenor där barn befinner sig 

 

Mål 4.  

Diskutera och reflektera inom PNR.  

Använda oss av patientföreningarna. 

Driva frågor relaterade till målet i vårdprocessarbetsgrupper  

Forum i primärvården 

Styrgruppen 

 

Mål 5.  

Diskutera och reflektera inom PNR.  

Använda oss av patientföreningarna. 

Driva frågor relaterade till målet i vårdprocessarbetsgrupper  

Vårdprogramsgrupper 

Styrgruppen 

 

Mål 6.  

Vårdprogrammet för rehabilitering  

Diskutera och reflektera inom PNR.  

Använda oss av patientföreningarna. 

Driva frågor relaterade till målet i vårdprocessarbetsgrupper  

Arbetsgruppen inom PNR för bäckenrehabilitering  

 

Owe renskriver verksamhetsplanen utifrån våra diskussioner och vi går igenom den 9 januari 

på vårt videomöte dit vi också bjuder in Sara Huggert Ranta att delta.  
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4. Resonemang kring tjänstemannarepresentation vid varje PNR-möte 

 

Vi diskuterar fram och tillbaka och är eniga om att vi bör ha med någon från RCC på våra 

möten. Däremot är det så att vi har spikat ett möte så får vi ha mötet i alla fall men om då till 

exempel Katja eller annan utsedd representant från RCC inte kan delta så får RCC utse en 

reserv. Dessa få gånger som detta eventuellt sker får vi lösa det när det väl inträffar. Skulle 

det vara så att vi någon gång vill ha någon enstaka punkt för oss själva får vi ta det i beaktning 

när vi skriver dagordningen, men aldrig att hela möten blir utan RCC-personal.  

 

5. Hur ska vi jobba i PNR 

 

Mötesstruktur; Till vår stora glädje är det idag många som också är med via video vilket 

innebär att vi kan vara fler och delta på lika villkor trots våra avstånd. Sara är duktig på att 

hänvisa och berätta hur deltagarna kan koppla upp sig. Däremot kräver videomöten en viss 

mötesstruktur som Alexandra ännu inte läst på sig allt för mycket om vilket givetvis måste 

göras.  

 

Det är några deltagare i rådet som har haft lite svårt att höra diskussionerna och att detta 

försvårats av att flera ledamöter deltar via video, och en fråga om skrivtolk har lyfts upp med 

Sara. Sara skulle kolla upp möjligheten till skrivtolk och hur denna kan jobba med 

videosamtal.  

 

Vi har fått in önskemål om att inte stressa igenom punkterna på mötena och även bli ännu 

bättre på att sammanfatta varje punkt, detta tar Alexandra och Lotta till sig när de planerar 

dagordningen.  

 

Minnesanteckningar; Hittills har det fungerat lite sisådär med att få minnesanteckningarna 

klara inom rimlig tid. Vi bestämmer därför att 10–14 dagar efter mötet ska Sara ha 

sammanställt anteckningarna och när hon skickar ut dem till Alexandra, Lotta och Katja 

skriver Sara ett senast datum då hon måste ha fått in våra synpunkter. Vi måste också bli ännu 

snabbare på att lägga ut minnesanteckningarna på hemsidan när de blivit godkända av rådet.  

 

I slutet av varje minnesanteckning vi vill uppmana att deltagarna i rådet + övriga läsare att de 

när som helst kan höra av sig om de har förslag på något särskilt de vill att PNR ska diskutera 

och att de då hör av sig via epost till Alexandra, Lotta eller Katja eller om de inte vill skriva 

även kan ringa till Alexandra.  

 

Årshjulet: Kommer som en punkt 17/12 

 

Fördelning av uppgifter mellan ordförande, viceordförande samt övriga deltagare i PNR; 

 

Rutin för PNR-ledamöter som uteblir; RCC får i uppdrag att kontakta dem som uteblir från 3 

möten i rad. Två försök ska göras att ta kontakt med dem. Ett försök mailledes, och ett 

telefonledes. Vi diskuterar om man kanske också ska utforma en brevmall så de också får ett 

brev via post. Detta får vi lyfta med PNR. Svarar dem på kontaktförsöken styrks dem från 

rådet tills de hör av sig igen. Vi håller inte deras platser vakanta utan finns det någon annan 

som är intresserad går den personen först.  
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Vi utser Lotta till den som delar ut vårdprogrammen till ledamöter och håller koll på vem som 

läst vilket vårdprogram. Lotta blir då också den som hänvisar ledamöterna till mallen för att 

svara på vårdprogrammen (en mall vi vill publiceras antingen på årshjulet eller vår flik på 

hemsidan).  

 

För att göra ”inskolningen i PNR” lättare ska alla nya som gamla få en ordlista över 

begreppen som finns publicerad på .. Alla som vill får en sådan utskriven hemskickad + n 

länk var de kan ha den på datorn. Säger de inte till att de vill ha en utskriven version får de 

endast en via epost.   

 

Om RCC godkänner att det bara blir en kort sammanfattning som verksamhetsberättelse för 

2019 är ett förslag att Katja skriver en sammanfattning om vad som PNR gjort under 2019 

och skickar ut den på remiss till Alexandra och Lotta innan den går ut till övriga PNR på 

remiss men när det är dags att skriva en verksamhetsberättelse för 2020 skriver Lotta, Katja 

och Alexandra den i samverkan.  

 

Angående Utbildningsdagar och Temadagar har vi under PNR:s begynnelse fåt veta att vi kan 

få ha 2 temadagar eller utbildningsdagar per år men att vissa år kanske det vara blir en sådan 

dag på grund av tidsskäl. Ett förslag är att vi tillsammans med övriga PNR gör en idébank 

över önskade teman.  

 

Utbildningsdagar med syfte att stärka vår roll som patient-och närståendeföreträdare kan vi ha 

en gång per år, och nu har en särskild arbetsgrupp för att ta fram förslag på program bildats av 

PNR.  

 

Vi har önskemål om att fler PNR-möten blir som temamöten, exempelvis att ett ämne kanske 

genomsyrar ett helt möte, exempelvis palliativ vård, förebyggande, livsstil osv. och då att 

många punkter rör just det ämnet under det temamötet.  

 

PNR-dagordning tillsammans med ordförande, viceordförande och RCC-personal 

 

Inför varje PNR-möte har Ordförande och viceordförande först ett telefonmöte dem emellan 

där de diskuterar lite vad de vill ska vara med på agendan sedan ett telefonmöte där även 

Katja kommer med inspel och förslag på punkter. Detta innebär alltså två telefonmöten och 

lite mailkontakt innan dagordningen är klar. På ett NAP-möte belystes det att i något PNR 

fick ordförande och viceordförande helddagsersättning om de hade halvdags PNR-möte för 

att täcka tiden för planeringen. Detta tycker denna grupp att vi ska efterfråga för ordförande 

och viceordförande då mycket tid går åt till planering.  

 

Vi ska göra en mall för dagordningen tillsammans med Sara men detta är vad vi ser måste 

finnas med på varje möte.  

1. Mötets öppnande 

2. Presentation av deltagare 

3. Godkännande av dagordning 

4. Godkännande av minnesanteckningar. 

5. Årshjulet inkl. datum 

6. RCC, finns det något de vill ta upp 

7. Rapport från delegat 

8. Styrgruppen 

9. Övriga/Nya frågor 
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10. Nästa mötes datum 

11. Mötets avslutning 

 

Var tredje möte kommer vi diskutera nyhetsbrev, journal club.  

 

Datum för alla möten för året ska med.  

 

Vid vårdprogramsutdelning måste detta bli en punkt på dagordningen.   

 

”Mentorroll” för nya ledamöter 

 

Idag går det till så att Katja möter alla och håller i första kontakten med dem som vill delta i 

rådet. Vi önskar gå igenom med Katja vilken information de får under första mötet.  

 

Vi önskar sedan att Katja dirigerar ut mentorer för de nya ledamöterna om de vill han en 

sådan då det har uppkommit önskemål om att ha en mentor. Har vi inte någon representant för 

just den diagnosen/föreningen man kommer in för så utses en slumpmässigt. Den som man 

utser till mentor kan få en liten morot i form av arvodespåslag, motsvarande en dag/halvår. 

 

Max mentortid ett år och en mentorbeskrivning måste göras vilket vi skriver tillsammans den 

9/1.  

 

Remissinstans 

 

Vi bestämmer att vi ska fortsätta vara en remissinstans 

 

Rutindokument  

 

Ett rutindokument där vi klargör hur PNR-norr arbetar behövs, detta jobbar vi med 9/1 

 

Förening.se 

 

Vi diskuterade förening.se där de försökt klargöra vad som är ordförande och viceordförandes 

roller. Viceordförande har ofta något särskilt arbetsområde/arbetsområden som inte 

ordförande blandar sig in i. I denna grupp förslår vi att det blir vårdprogramsutdelningen som 

viceordförande får ha lite extra ansvar över.  

 

6. Svarsmall vårdprogram  

 

Owe har med sig en mall från Syd men på den mallen har de endast skrivit vilka kapitel i 

varje vårdprogram som ska läsas. Exempelvis står det ingenting om;  

 

- Diagnosbesked hur ges det?  

- Nämns vilken info som ska antecknas i journalen vid diagnosbesked?  

- Aktiva överlämningar Hur fungerar det? Hur går det till när de gör överlämningar? 

 

Därför beslutar vi att Owe tar med sig en skiss på ett nytt förslag till mall till mötet 9/1.  

 

7. Svarsmall återkoppling från möten ledamöter varit på  

 



6 
 

Alexandra har med sig en skiss på mall. Vi går igenom denna. Den innehåller frågor som;  

Vilket möte har du varit på? Vilka deltog? Vad är viktigt att PNR arbetar med? Vad var bra på 

mötet och mindre bra? 

 

Vi funderar kring ”redovnisningsplikt” när vi PNR har varit i väg på ett möte och diskuterar 

att alla vill göra lite olika, en del vill återkoppla skriftligt och en del muntligt. Vi tycker att vi 

alla måste bli bättre på att redovisa från de möten vi varit på.  

 

Vi bestämmer också att vi i fortsättningen endast ska fråga om det finns något att ta med till 

styrgruppen och isåfall bara återkoppla på det som skickades som svar. Vi ska inte 

sammanfatta muntligt vad som sades från styrgruppen då minnesanteckningar från det läggs 

ut och alla har ett eget ansvar att läsa anteckningarna.  

 

Vi bestämmer att vill man återkoppla om mötet man varit på muntligt hör man av sig till 

Alexandra, Lotta och/eller Katja så får man max fem minuter till godo. Och detta ska 

protokollföras i minnesanteckningarna. Svarar man skriftligt ska dessa sammanställningar 

läggas in som en bilaga till minnesanteckningarna. Svarar man skriftligt ska man göra det 

inom 30 dagar efter man varit på mötet.  

 

Den skriftliga mallen önskar vi ska publiceras under fliken där man också hittar våra 

arvodesblanketter.  

 

Alexandra redigerar mallen efter inkomna förslag till mötet 9/1.  

 

8. Ingång till primärvården 

 

Vi diskuterar hur ingången till primärvården ser ut. Kan vi påverka primärvården så att fler 

kan få cancerdiagnosen i tidigt skede? Gäller alla cancersorter.  

 

PNR skulle kunna göra en generell skrivelse där vi berättar vilka orosmoment vi har och kan 

vi göra en kartläggning över hur primärvården arbetar och hur det ser ut, hur skulle det isåfall 

gå till? Skulle det kunna vara i någon form av enkätform? Vi vill göra en kartläggning på 

något sätt utan att lägga oss i deras arbete. Vad har RCC för policy mot vårdcentralerna 

egentligen? Bestämmer vi oss för att göra något måste det göras seriöst. Vi kan tillsätta en 

arbetsgrupp om övriga PNR finner detta som ett viktigt område som då kan skriva en 

projektbeskrivning och samtala med Katja och Anna-Lena om hur kommunikationen mellan 

RCC och primärvården just nu går.  

 

9. Rutiner 

 

Vi behöver en uppdragsbeskrivning över hur vi arbetar (en enklare beskrivning)  

Vi bestämmer att vi ska skiva ett välkomstbrev till nya delegater och då också bifoga en 

uppdragsbeskrivning med välkomstbrevet. 

 

I välkomstbrevet vill vi skriva enkelt om vad uppdraget innebär exempelvis att vi inte 

diskuterar särskilda diagnoser, att man förväntas delta och att de är minst fyra ggr per år att 

man har betalt för resor och att arvode utbetalas. Att man sätter sig in i uppdraget tex som 

remissinstans och att man måste hålla koll på RCC:s hemsida och se utbildningsfilmerna. I 

välkomstbrevet vill vi också skriva mer om mötena exempelvis vilka tider vi har möten, att 

man har ansvar att sätta sig in i styrdokumenten och att man har återkopplingsansvar. 
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Owe tar på sig att till den 9/1 ha skissat på om något behöver läggas till på redan befintlig 

nationell uppdragsbeskrivning.  

 

10. Övriga frågor 

 

- En person i PNR skickade in denna fundering ”Önskemål om att ersättning ska ges till 

fler än två företrädare från samma förening vid möten”. Hur ska vi hantera detta 

önskemål? Vad ser vi för fördelar och svårigheter? Policy från RCC norr finns om 

endast 2 deltagare. 

Anna Lena skrev; Frågan om ersättning för att ha med mer än två patientföreträdare vid 

möten t.ex. i processarbetsgrupper har jag svarat på flera gånger. Vi betalar ersättning för 

två personer men inte fler. Det är också en kostnadsfråga. Frågan har främst kommit från 

prostatacancerföreträdare, där man har patientföreträdare från respektive region. Jag 

välkomnar det engagemanget och tycker att det är bra om ni vid ert möte kan föreslå rutiner 

för hur man tar in synpunkter från alla inför möten och delger varandra information efter 

möten. 

 

Frågan till denna punkt var; Hur förmedlar vi svaret på denna punkt till nästa PNR-möte? Vi 

bestämmer att kommer frågan upp igen klargör vi endast vilken policy RCC norr har och att 

om man har fler funderingar kring det får man vända sig direkt till Anna-Lena Sunesson.  

  

11. Sammanfattning, detta ska vi göra under morgondagen 

Vi ska titta på en uppdragsbeskrivning. 

Hemsidan   

Vi skissar på välkomstbrevet om vi har tid 

Vi diskuterar Kraftens Hus 

Temadag för palliativ vård. 
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Tisdagen 17/12 

 

1. Inhämtning av övriga punkter 

 

Vi ser behov av att bjuda in FK när det gäller vilket stöd de kan ge närstående. Men innan 

dess måste vi kolla upp vilket ekonomiskt stöd närstående får om man exempelvis vill åka 

med den sjuke till ett annat sjukhus etcetera, Alexandra kollar upp detta med Katja sedan kan 

detta tänkas bli en punkt på ett PNR-möte 

 

Vi måste träffas en gång till för att stämma av allt vi gjort efter dagarna i Sundsvall. Förslag 

torsdag 9/1 kl. 13-17. Alexandra kollar med Anna-Lena om vi får en halvdagserssättning 

 

 

2. Hemsidan  

Vi önskar att man kan läsa om Mandatperioder för exempelvis NAP,och styrgruppen i 

uppdragsbeskrivningen. Vi vill också att arbetsgrupper ska stå på hemsidan och vilka som 

deltar i varje arbetsgrupp, och att detta ska vara en egen flik. Men att de endast ska skrivas 

upp efter att de fått sin projektbeskrivning godkänd av Anna-Lena.  

     

Arbetsgrupperna kommer att stå på hemsidan på en egen flik efter godkännande av A-L 

 

Att Årshjulet uppdateras på hemsidan får Katja ansvara för.  

 

Nyhetsbreven, vi ser fram emot ett samarbete med kommunikatören men de får kontakta oss. 

Nyhetsbreven kommer nog mest troligt också diskuteras på NAP-mötet som Alexandra och 

Leif kommer åka på.  

 

Vi måste lägga ut bilagorna på minnesanteckningarna så att man kan se bilagorna även när 

man går in på hemsidan för att läsa minnesanteckningarna.  

 

3. Temadagar Kraftens hus och Palliativ vård 

Kraftens hus, Lotta ringer Leine kollar finansieringen då vi önskar att lyssna till henne på 

nästnästa möte och att hon ska delta via video. 

 

Vi diskuterar en palliativ utbildningsdag hösten 2020 och diskuterar innehåll på en sådan. 

Tillexempel är frågor vi lyfter; Vad är det våra patient-och närståendeföreträdare vill veta mer 

om? Fyra hörnstenar i Palliativ vård. Det skulle också vara en dag att stärka företrädarnas roll 

i palliativa frågor.  

 

Vi önskar att den palliativa dagen blir en heldag och att vi också bjuder in patient-och 

närståndeföreträdare som är med i vårdprocessgrupper men inte PNR. Vi vill också diskutera 

om med RCC om vi kan bjuda in 2 personer från varje patientförening också.  

 

Alexandra tar på sig att göra ett förslag på program och vid behov tar hon kontakt med 

Fredrik Vallin, processägare för palliativ vård i RCC norr.  
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En parantes är att vi ser att rubriken om palliativ vård på 1177:s hemsida för uppdateras 

exempelvis bör ”vård i slutet av livet” – tas bort från rubriken. Alexandra mejlar till sidägaren 

och för fram våra tankar.  

 

4. Sammanfattning av dagarna 

 

Förutom att gå igenom alla dessa punkter måste vi den 9/1 då vi har nästa möte fundera på ett 

rutindokument samt en skiss på ett välkomstbrev.  

 

 



 

PATIENT OCH NÄRSTÅENDERÅDET RCC NORR. 

1 

 

 

 

 

 

LATHUND FÖR PNR 
GÄLLANDE NVP FÖR 
LEDAMÖTER I RCC 

NORR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cancercentrum.se/norr/
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2 

 

Lathund för NVP RCC Norr. 

Inledning. 

När du som PNR ledamot läser och skall avge remissvar på något av de nationella 

vårdprogrammen kom ihåg att dessa kan se väldigt olika ut, en del kanske inte 

har alla kapitel, men då kanske det är önskvärt att de får dem, kanske är det 

också så att en del av kapitlen vi nämnt nedan heter något annat i just det 

vårdprogram du skall avge remissvar på. 

Diagnosbesked – kan komma under olika kapitel i de olika Nationella 

vårdprogrammen (NVP). 

(Några exempel på vad du kan titta på). 

▪ Hur ges diagnosbesked – beskrivs det vilka som ska vara med under 

diagnosbesked ex. närstående, anhörig kontaktsjuksköterska etc. 

▪ Nämns det vilken information som skall noteras i journalen? 

▪ Nämns det hur olika aktörer (exempelvis hemsjukvård) skall få 

information? 

▪ Beskrivs det hur patienten och närstående skall få information om 

diagnosen? Muntligt – skriftligt eller både och. 

 

Omvårdnad och rehabilitering – läs detta kapitel noggrant från början till slut. 

(Några exempel på vad du kan titta på). 

▪ Nämns de problem som är vanligt förekommande för denna diagnos? 

▪ Nämns det vart patienten ska vända sig och vart professionerna ska skicka 

vidare (EV remisser, rehab, MDK osv). 

▪ Finns ett avsnitt om egenvård. 

▪ Finns det beskrivet att information skall ges till barn, och hur denna isf 

skall ges på ett sätt som de kan ta till sig, vem är ansvarig för det? 

▪ Lagstöd – second opinion – hur går det till, vart vänder sig patienten? 

▪ Patient lagen. 

▪ Delaktighet – beskrivs det att det är viktigt att patienten- och närstående 

får möjlighet att vara delaktiga. 

▪ Behov av psykosocialt stöd. 

https://www.cancercentrum.se/norr/
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Kontaktsjuksköterska – ska gälla för alla cancerdiagnoser. 

(Det här är endast exempel på vad du kan titta på). 

▪ Beskrivs det att hen skall vara namngiven för patienten/närstående? Att 

patienten ska få information om hur hen kan nå hen? Nämns det att man 

ska få skriftlig information om hen? Beskrivs det när man får kontakt med 

hen exempelvis under utredning, efter man fått diagnosen? 

▪ Beskrivs det hur de aktiva överlämningarna skall gå till? 

 

MVP (Min vårdplan). 

(Här endast exempel på vad du kan titta på). 

▪ Beskrivs det att en sådan (MVP) skall upprättas? Beskrivs det vem som ska 

upprätta den? Beskrivs det att den tillhör patienten men skall läggas in i 

journalen? Beskrivs det hur den skall följas upp? Beskrivs det när 

patienten skall få den? Beskrivs det vad som skall skrivas i den? 

 

Hälsoeffekter och egenvård. 

(Här endast några exempel på vad du kan titta på). 

▪ Tobak. Ges information om riskerna samt erbjuds rök och snus-

avvänjning? 

▪ Alkohol ges information om riskerna samt råd och stöd vid över- och 

riskkonsumtion? 

▪ Fysisk aktivitet och träning. Ges relevant information om fördelar samt 

var patienten kan vända sig vid behov? 

▪ Droger. Ges information om riskerna samt råd och stöd vid över- och 

riskkonsumtion? 

▪ Belyses sexuell hälsa? 

▪ Nutrition och munhälsa. Tas vikten av detta upp i vårdprogrammen samt 

i kontakten med vården? 

 

Närstående och barn till de behandlade. 

▪ Finns rutiner för hur man involverar närstående och barn- och unga vuxna 

i vården av den sjuke? 

https://www.cancercentrum.se/norr/
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Patientföreningar. 

▪ Informerar vården om patient- och närståendeföreningar? 

 

Vad som är viktigt när man från vårdens sida informerar om detta, samt 

dokumenterar det i vårdprogrammen är att man gör det på ett sätt som inte 

skuldbelägger den enskilde patienten. 

https://www.cancercentrum.se/norr/


  

  

 

 

 

Regionala cancercentrum i samverkan    
Sveriges Kommuner och Landsting | 118 82 Stockholm 
Besök: Hornsgatan 20 | Telefon: 08-452 70 00  
E-post: info@cancercentrum.se | www.cancercentrum.se 

Ordlista och förkortningar 
Nedan följer en ordlista med korta förklaringar samt en lista med förkortningar som du kan stöta på i 

ditt uppdrag som patient- eller närståendeföreträdare för Regionalt cancercentrum (RCC). Ordlistan 

innehåller en del medicinska termer, men också en del strukturella begrepp och funktioner som ingår 

i RCC:s arbete för en förbättrad cancervård. Ordlistan är framtagen av RCC:s nationella arbetsgrupp 

för patientsamverkan. 

Mer detaljerad information om begreppen och ytterligare kunskap om cancer finns bland annat att 

tillgå på: 

o RCC:s webbplats (cancercentrum.se) 
o 1177 (www.1177.se/Tema/Cancer/)  
o Cancerfonden (cancerfonden.se) 
o Cancer i siffror (Socialstyrelsen och Cancerfonden) 

 
 

Ordlista 
Adjuvant behandling En tilläggsbehandling som ges efter huvudbehandlingen i syfte att 

minska risken för recidiv. Det kan t. ex. vara strålning efter en 
operation. Jämför neoadjuvant behandling. 

Anamnes Sjukdomshistoria. En anamnes är en genomgång/sammanställning 
av patientens föregående och nuvarande hälsotillstånd och av 
betydelse för att läkaren ska kunna ställa diagnos och för val av 
behandling. 

Anemi Blodbrist eller försämrade blodvärden. Anemi är en vanlig 
förekommande biverkan bland patienter som får cytostatika. 
Symtom på anemi kan vara trötthet och kraftlöshet. 

Antikroppar Antikroppar produceras av kroppens eget immunförsvar och ska 
skydda kroppen mot främmande ämnen. Antikroppar, kan även 
framställas på konstgjord väg och användas för viss behandling av 
cancer, se immunoterapi. 

Atypi Avvikelse från det normala. 

Avvikelse En händelse som medfört eller som hade kunnat medföra något 
oönskat. Vårdgivaren ska ha rutiner för avvikelsehantering, vilket 
innefattar identifikation, dokumentation och rapportering av 
negativa händelser och tillbud. Dessutom ska rutiner finnas för att 
fastställa och åtgärda orsaker samt utvärdera åtgärdernas effekt. 
Jämför vårdskada.   

Benign  Godartad, jämför malign. 
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Biopsi Ett vävnadsprov från något av kroppens organ. Tas ofta för att 
kunna ställa diagnos, se PAD. 

Cancer Samlingsnamn på tumörer som är elakartade, se tumör. Finns 
också cancrar som inte bildar tumörer, t. ex. blodcancer. 

Cancer in situ Cellerna ser ut som cancerceller men de växer på en avgränsad 
plats och visar inga tecken på spridning. Kan vara förstadium till 
invasiv cancer. 

Cancerregistret Ett hälsodataregister på Socialstyrelsen som varit i drift sedan 
1958. Enligt lag ska alla cancerfall registreras med syfte att 
kartlägga cancersjukdomars förekomst och förändring över tid. 

Cancerrehabilitering Cancerrehabilitering ska förebygga och reducera fysiska, psykiska 
och sociala följderna av cancersjukdom och dess behandling. 
Målet är att alla patienter med cancer och deras närstående ska få 
möjlighet till rehabiliteringsinsatser utifrån sina behov, vilka kan 
skifta under processen. I patientens skriftliga vårdplan, Min 
vårdplan, ska cancerrehabilitering ingå. Se Min vårdplan. 

Celldifferentiering Process som gör att celler blir olika trots att de har samma 
genetiska innehåll, sker t. ex. när ett befruktat ägg ska utvecklas 
till en individ. Inom tumörlära pratar man om cellers 
differentieringsgrad och hur mycket cancercellerna avviker från 
normala celler. 

Cellproliferation En ökning av antalet celler och ett resultat av cellens tillväxt med 
efterföljande celldelning. Sker normalt i kroppen, vid cancer sker 
detta med högre frekvens. 

Cytologi Cellära. Cytologi är en gren inom patologin där man diagnostiserar 
sjukdomar, ofta tumörsjukdomar, genom mikroskopundersökning 
av celler. Cytologisk provtagning innebär ofta att man drar ut 
celler/vätska med en tunn nål. Den gynekologiska 
cellprovtagningen är också ett cytologiskt prov. 

Cytostatika En grupp läkemedel som främst används för behandling av cancer. 
Medicinerna dödar celler som delar sig snabbt, vilket cancerceller 
gör och därmed hämmas tumörens tillväxt. Kallas även kemoterapi 
och tidigare cellgifter. 

Datortomografi (DT/CT) Förkortas DT eller CT (computed tomography) och kallas även 
skiktröntgen på svenska. Den genererar detaljerade bilder av 
kroppens organ med hjälp av röntgenstrålning. 

Disseminerad Spridd. 

Dottertumör  Se metastas. 

Dysplasi En förändring i en vävnad där cellerna har ett förändrat utseende 
och växtsätt. Kan vara förstadium till cancer. 
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Ektomi Att genom operation avlägsna ett organ t.ex. mastektomi 
(bortoperation av ett bröst), pankreasektomi (bortoperation av 
bukspottkörtel). 

Epidemiologi Läran om sjukdomars förekomst och orsaker. En epidemiolog 
undersöker bl. a. hur miljöfaktorer, levnadsvanor och genetiska 
faktorer påverkar hälsa och sjukdomsuppkomst. 

Epikris En avslutande journalanteckning om en vårdperiod. Ska innehålla 
en sammanfattning av vården som getts samt ge direktiv om hur 
patienten ska följas upp. 

Evidens Vetenskapliga belägg eller bevis. Klinisk evidens innebär att det 
finns vetenskapliga bevis för att t. ex. en behandling har avsedd 
effekt.  

Fatigue Onormal trötthet eller utmattning. Symtomet är vanligt bland 
cancerpatienter. 

Histologi Läran om kroppsvävnaders mikroskopiska uppbyggnad. 

Hormonell behandling En del tumörer är hormonkänsliga, t. ex. vissa typer av prostata- 
och bröstcancer, och kan därför behandlas med läkemedel som 
påverkar hormonsystemen. 

Hyperplasi Förstoring av ett organ. 

Hälso- och sjukvårdslagen 
(HSL) 

Hälso- och sjukvårdslagen trädde i kraft 1982 men reviderades 
2017. Denna lag omfattar de grundläggande reglerna för all hälso- 
och sjukvård. I lagen beskrivs att målen för hälso- och sjukvården 
är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. 

Immunoterapi En behandlingsmetod som bl. a. används vid vissa 
cancerdiagnoser. Behandlingen syftar till att stimulera patientens 
immunförsvar att mer effektivt angripa cancercellerna. Detta kan 
göras på olika sätt, t. ex. genom att ge patienten specifika 
antikroppar eller vaccin. Se antikroppar. 

INCA Informationsnätverk för cancervården. INCA är en nationell IT-
plattform för hantering av kvalitetsregister inom cancerområdet. 
INCA drivs och utvecklas gemensamt av landets regionala 
cancercentrum. 

Incidens Antal nya fall av en sjukdom i en population under en viss 
tidsperiod. Jämför prevalens. 

Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) 

IVO är en statlig myndighet som har tillsyn över landets hälso- och 
över landets hälso- och sjukvård och socialtjänst. Se lex Maria och 
vårdskada. 

Invasiv cancer Benämns vanligtvis enbart cancer. Cancern har förmåga att växa in 
i intilliggande vävnad och sprida sig. Jämför cancer in situ. 

Kemoterapi Se cytostatika. 
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Kirurgi  Operation. Ett vanligt behandlingsalternativ för att ta bort 
tumörvävnad. 

Klinisk studie/Klinisk 
prövning 

Studie på friska eller sjuka individer för att utvärdera effekten av 
en viss behandlingsmetod. Studierna delas in i olika faser - fas I, 
fas II, fas III och fas IV. 

Kontaktsjuksköterska 
(KSSK) 

Kontaktsjuksköterskan har det övergripande ansvaret för 
patienten och närstående under hela vårdkedjan. I uppdraget 
ingår att ha särskild tillgänglighet, att informera om kommande 
steg i behandlingen, att ge stöd vid normala krisreaktioner och att 
förmedla kontakter med andra yrkesgrupper. Enligt patientlagen 
ska fast vårdkontakt utses om patienten begär det, eller om det är 
nödvändigt för att tillgodose hens behov av trygghet, kontinuitet, 
samordning och säkerhet. 

Kronisk cancer Innebär att en patient har en spridd cancer som den inte kan bli 
botad från, men dess spridning kan stoppas eller bromsas. Med 
rätt behandling kan patienten leva länge med sjukdomen. Antalet 
personer med kronisk cancer i Sverige ökar. 

Kurativ behandling Botande behandling. 

Kvalitetsregister I kvalitetsregister samlas individbaserade uppgifter om diagnos, 
behandling och resultat. Data från registren används sedan för att 
utvärdera och förbättra vården. Regionala cancercentrum har via 
sin plattform, INCA, hand om 30 kvalitetsregister inom 
cancerområdet. 

Körtelutrymning Avlägsnande av lymfkörtlar. 

Landstingens ömsesidiga 
försäkringsbolag (LÖF) 

Alla vårdgivare i Sverige har en skyldighet att ha en 
patientförsäkring som täcker ersättning för skador som omfattas 
av patientskadelagen. Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag, 
LÖF, försäkrar 90% av Sveriges vårdgivare. 

Lex Maria Vid allvarlig vårdskada ska vårdgivaren göra en anmälan till 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO. En sådan anmälan kallas 
för en lex Maria-anmälan. IVO, som är en statlig myndighet, 
granskar sedan att vårdgivaren har utrett händelsen och vidtagit 
åtgärder. Det är bara vårdpersonal som kan göra en anmälan 
enligt lex Maria. 

Lymfödem Svullnad i en kroppsdel på grund av ansamling av lymfvätska. Kan 
uppkomma efter att lymfkörtlar opererats bort eller skadats, t. ex. 
vid vissa cancerbehandlingar. 

Magnetröntgen 
(MR/MRT/MRI) 

Heter egentligen magnetkameraundersökning eller magnetisk 
resonans tomografi (MRT). Magnetröntgen är ett felaktigt namn 
eftersom röntgenstrålning inte används. Är en metod som via 
magnetfält skapar bilder av kroppens organ för upptäckt av 
sjukdom, skada och för behandlingsuppföljning.  
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Malign  Elakartad, jämför benign. 
I en malign tumör ser cellerna oftast onormala ut i jämförelse med 
normal vävnad, cellerna har en hög tillväxthastighet och kan 
sprida sig i kroppen. 

Metastas Kallas även dottertumör. Uppkommer när den ursprungliga 
tumören sprider sig i kroppen till nya vävnader och organ. En 
prostatacancer kan t. ex. bilda dottertumörer i skelettet. Ska dock 
inte förväxlas med skelettcancer då ursprungstumören uppstått i 
skelettet.     

Min vårdplan (MVP) Enligt den nationella cancerstrategin ska en individuellt skriftlig 
vårdplan tas fram för varje patient med cancer. Planen ska bl. a. 
innehålla en tidsplan för undersökningar och behandlingar, 
cancerrehabilitering, kontaktuppgifter till viktiga personer och svar 
på praktiska frågor. 

Modertumör Kallas även primärtumör eller ursprungstumör. Det är den första 
tumören som bildas innan den börjar sprida sig och bilda 
dottertumörer, metastaser.  

Morbiditet Sjuklighet. Ett mått som anger antalet sjukdomsfall i en 
population. 

Mortalitet Dödlighet. Ett mått som anger antalet dödsfall för en viss sjukdom 
i en population. 

Multidisciplinär konferens 
(MDK) 

Under en MDK bedöms en patient av ett team bestående av flera 
experter från olika discipliner, exempelvis kirurgi, patologi, 
onkologi och radiologi. Syftet är att ge patienten bästa möjliga 
vård, förbättrad kommunikation mellan de olika disciplinerna och 
en ökad förståelse för varandras kunskapsområden. 

Mutation En förändring i våra gener (arvsanlag, DNA) som kan vara skadlig. 
Skador som inte repareras och upprepade skador på flera ställen 
kan leda till att cellen förvandlas till en cancercell. Ärftlig cancer 
beror på att man ärver en skadad gen från en eller båda 
föräldrarna. 

Nationell cancerstrategi Cancerstrategin från 2009, framtagen på uppdrag av regeringen, 
ger förslag och åtgärder på hur landsting och regioner kan möta de 
utmaningar som den framtida cancersjukvården i Sverige står 
inför. Strategin utgör styrdokument i RCC:s arbete.  

Strategin har fem övergripande mål: 1. att minska risken att 
insjukna i cancer, 2. att förbättra omhändertagandet, 3. att 
förlänga överlevnad och förbättra livskvaliteten efter diagnos, 4. 
att minska regionala skillnader i överlevnad, 5. att minska 
skillnader mellan befolkningsgrupper i insjuknande och 
överlevnadstid. 
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Nationell Patientenkät 
(NPE) 

Återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser 
inom hälso- och sjukvården. Inom RCC utvärderas patientens 
upplevelser av standardiserade vårdförlopp med hjälp av NPE. 

Nationell patientöversikt 
(NPÖ) 

Ett system under utveckling som gör det möjligt för vårdpersonal 
att med patientens samtycke ta del av information i journaler som 
finns hos andra landsting, kommuner eller privata vårdgivare. 

Nationella vårdprogram 
(NVP) 

NVP ska bidra till en jämlik och god vård till alla patienter, oavsett 
bostadsort, kön och socioekonomisk status. De bygger på bästa 
medicinska kunskap och ger rekommendationer om utredning, 
behandling, rehabilitering och uppföljning av patienter. RCC är 
med och stöttar i framtagande av NVP. För tillfället finns nationella 
vårdprogram för ett 30-tal cancerdiagnoser. 

Neoadjuvant behandling En tilläggsbehandling som ges innan huvudbehandlingen. Det kan 
t. ex vara immunoterapi eller strålning i syfte att krympa en tumör 
före en operation. Jämför adjuvant behandling. 

Nivåstrukturering Införs nu successivt på både regional och nationell nivå i Sverige 
för att förbättra cancervården. Genom att låta ett färre antal 
sjukhus behandla patienter med ovanliga cancerdiagnoser så 
kommer vården förbättras och kunskapen att öka genom att 
experterna får behandla flera patienter med samma diagnos. 
Dessutom ökar förutsättningarna för likvärdig vård. 
Nivåstrukturering på nationell nivå innebär färre ställen i landet än 
sex. Regionalt betyder det att vård och behandling ges vid ett fåtal 
ställen per sjukvårdsregion.   

Ny medicinsk bedömning 
(Second opinion) 

Enligt patientlagen har patienter med livshotande eller särskilt 
allvarlig sjukdom eller skada möjlighet att inom eller utom det 
egna landstinget få en ny medicinsk bedömning.  

Onkologi Läran om tumörsjukdomar. En onkolog är en läkare som är 
specialiserad på att utreda och behandla cancersjukdomar.  

Patient- och 
närståenderådet (PNR) 

Vid Sveriges sex RCC finns ett patient- och närstående råd. Rådet 
ska bevaka patient- och närståendeperspektivet i cancervården 
och det arbete som bedrivs inom RCC. Genom sina samlade 
erfarenheter ska råden bidra till cancervårdens utveckling. 

Patientprocess En patientprocess eller vårdprocess beskriver patientens väg 
genom vården, från att patienten söker kontakt med 
cancervården, får diagnos, behandling och rehabilitering, eller 
palliativ vård. En central uppgift för regionala cancercentrum är 
att leda och samordna arbetet med att utveckla och effektivisera 
vårdprocesserna ur patientens perspektiv och arbeta för att korta 
väntetiderna. 

Patient reported 
experience measures 
(PREM) 

Patientrapporterade mått. Mått som syftar till att ta till vara 
patientens egna upplevelser och värderingar. Mäter hur patienten 
upplever vården med avseende på t. ex. väntetid, stöd, 
samordning och bemötande. Jämför PROM. 
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Patient reported outcome 
measures (PROM) 

Patientrapporterade mått. Mått som syftar till att ta till vara 
patientens självskattade funktionsförmåga och hälsorelaterade 
livskvalité. Jämför PREM. 

Palliativ Lindrande. Palliativ vård är inte botande, utan går främst ut på att 
lindra sjukdomssymtom. 

Patologi Sjukdomslära. En patolog är en läkare med patologi som 
specialitet. Patologen är bl. a. involverad vid diagnos av 
cancersjukdomar genom analys av molekyler, celler, vävnader och 
organ.   

Patologisk-anatomisk 
diagnos (PAD) 

Den diagnos som patolog ger, vanligen efter mikroskopisk 
undersökning av vävnadsprov, t. ex. efter bortoperation av en 
tumör. 

Positronemissionstomografi 
(PET) 

En PET-scan är en avbildningsmetod som visar hur kroppens 
vävnader och organ fungerar. Metoden använder sig av 
radioaktiva markörer, men mängden strålning som man utsätts för 
anses låg. Med metoden kan man bl. a. upptäcka cancer och följa 
upp behandlingseffekter. 

Postoperativ Efter operation. 

Prevalens Antal individer i en population som har en sjukdom vid en viss 
tidpunkt. Jämför incidens. 

Prevention Förebyggande åtgärder för att minska risken för att drabbas av en 
sjukdom, t. ex. cancer. 

Primärtumör  Se modertumör. 

Progrediera/progressiv Ökad tillväxt.  

Radikal operation En operation med målet att ta bort all cancervävnad.  

Radiologi Strållära. En radiolog, även kallad röntgenläkare, är en läkare som 
specialiserat sig inom radiologi.  

Radioterapi Se strålbehandling. 

Randomisering Slumpmässig fördelning av patienter till olika behandlingsgrupper i 
en klinisk studie. Se klinisk studie. 

Recidiv/Relaps Återfall, cancern återkommer.  

Regim Regimer för läkemedel ger tydliga riktlinjer för hur läkemedel ska 
användas, t. ex. hur cytostatika ska doseras och kan kombineras.  

Regionalt cancercentrum 
(RCC) 

Det finns sex regionala cancercentrum i Sverige. RCC ska 
tillsammans med landsting och regioner skapa en mer 
patientfokuserad, jämlik och tillgänglig cancervård. RCC:s uppdrag 
kommer från regeringen och arbetet utgår från målen och 
utredningsförslagen i den nationella cancerstrategin. Se nationella 
cancerstrategin. 

RCC i samverkan RCC:s nationella samarbete sker framförallt inom gruppen 
Regionala cancercentrum i samverkan. Gruppen består av de sex 
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RCC-verksamhetscheferna samt SKL:s cancersamordnare, som 
leder gruppens arbete.  

Remission Cancern har minskat. Komplett remission innebär att hela cancern 
är borta. Med partiell remission menas att cancern minskat men 
inte är helt borta. 

Resektion Borttagande eller avlägsnande. När man resekterar en tumör tas 
den bort genom kirurgi. Total resektion betyder att hela tumören 
tas bort. 

Screening Undersökning av befolkningen/del av befolkningen för att hitta 
förstadie till en sjukdom eller en sjukdom innan den gett symtom. 
Avsikten är att hitta sjukdomar så tidigt som möjligt. Mammografi 
är en screeningmetod för att upptäcka tidig bröstcancer.  

Second opinion Se ny medicinsk bedömning.  

Skiktröntgen Se datortomatografi. 

Standardiserade 
vårdförlopp (SVF) 

Regeringen och SKL har kommit överens om att under 2015–2018 
genomföra en nationell satsning på att korta väntetiderna och 
minska de regionala skillnaderna i cancervården. De 
standardiserade vårdförloppen ska förkorta tiden mellan 
välgrundad misstanke om cancer till start av första behandling. 
RCC stöttar regionerna och landstingen i arbetet med att införa 
SVF. 

Strålbehandling Behandling med joniserande strålning. Kallas även radioterapi. 
Målet är att döda cancercellerna. Även omkringliggande friska 
celler kan skadas av strålningen, men de friska cellerna har en 
större förmåga att reparera skadorna efteråt. Strålning kan även 
ges för smärtlindring, t. ex. vid skelettmetastaser. 

Terapi Behandling. 

Tumör Svulst eller knöl som kan vara både god- eller elakartad. 

Ultraljud Metod för diagnostik eller behandlingsuppföljning. Alla vävnader 
eller organ som innehåller mycket vatten, t. ex. lever, njurar och 
blodkärl, kan undersökas med ultraljud och metoden anses helt 
ofarlig. Ljudvågorna som uppstår kan via en dator göras om till 
bilder. 

Vårdskada Vårdskada definieras enlig Socialstyrelsen som lidande, kroppslig 
eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat 
undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens 
kontakt med hälso- och sjukvården. Vid allvarlig vårdskada ska 
vårdgivaren göra en anmälan till Inspektionen för vård och 
omsorg. Jämför avvikelse, Inspektionen för vård och omsorg, lex 
Maria. 

Vårdprocess Se patientprocess. 

Ärftlig cancer Se mutation. 
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Förkortningar 

För utförligare förklaring av förkortningarna se ordlistan ovan. Huvuddelen av dessa förkortningar 

finns i mer detalj beskrivna på RCC:s webbplats, cancercentrum.se. 

 

CT/ DT Computed tomography/Datortomgrafi 

HSL Hälso- och sjukvårdslagen 

INCA Informationsnätverk för cancervården 

IVO Inspektionen för vård och omsorg 

KSSK  Kontaktsjuksköterska 

LÖF Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag 

MDK Multidisciplinär konferens 

MR/MRT/MRI Magnetröntgen 

MVP Min vårdplan 

NPE Nationell Patientenkät 

NPÖ Nationell patientöversikt 

NVP Nationella vårdprogram 

PAD Patologisk-anatomisk diagnos 

PET Positronemissionstomografi 

PNR Patient- och närståenderådet 

PREM Patient reported experience measures 

PROM Patient reported outcome measures 

RCC Regionalt cancercentrum 

SSK Sjuksköterska 

SKL Sveriges kommuner och landsting 

SoS Socialstyrelsen 

SVF Standardiserade vårdförlopp 

 

 



 

 

Mall för återrapportering av möten 

När du deltagit på ett möte där du representerar PNR har du återrapporteringsplikt. 
Detta betyder att vi i PNR vill ta del av information från det möte du varit på.   
Om du vill återrapportera muntligt eller skriftligt väljer du.  
 
Är du osäker på om du representerar PNR på det möte du deltagit på, hör av dig till 
Katja Voullet Carlsson.  
 
Vill du återkoppla muntligt eller skriftligt väljer du själv.  Du får 5 minuter på 

kommande PNR-möte att berätta om det möte du varit på. Vill du återkoppla muntligt 

hör du av dig till Alexandra, Lotta eller Katja (e-postadresser och telefonnummer finns 

längs ned i detta dokument). Detta måste du göra inom 7 dagar efter du varit på 

mötet.  

Väljer du att återkomma skriftligt ska du skicka e-post till Alexandra, Lotta eller Katja 

med din berättelse inom 30 dagar efter du varit på mötet. Då kommer din skriftliga 

berättelse bifogas med nästa PNR-dagordning.  

Väljer du att återkomma skriftligt kan du använda denna mall: 

 

Ditt namn  

Vilket möte deltog du på?   

Vilka deltog på mötet?  

Vad kan PNR- norr ta med sig från 
mötet? Kan PNR-Norr jobba vidare 
med något från mötet?  

 

Vad var bra på mötet?  

Vad var mindre bra på mötet?   

Är detta ett 
sammanhang/mötesforum där du 
tycker att vi i PNR-Norr ska fortsätta 
finnas representerade. Varför/varför 
inte? 

 

Något annat du vill delge PNR-norr 
från mötet? 

 

 

Alexandra Andersson; miss_alexandra@live.se, 073-0449629 

Lotta Burvall; lottaburvall@gmail.com, 070-3741775 

Katja Voullet Carlsson; Katja.Vuollet@regionvasterbotten.se  

mailto:miss_alexandra@live.se
mailto:lottaburvall@gmail.com
mailto:Katja.Vuollet@regionvasterbotten.se
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